
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ПРОЕКТ 
 

«З Україною в серці  
творимо майбутнє!» 

 
Військово-патріотичне виховання учнівської молоді  

шляхом залучення її до участі у заходах,  
присвячених знаменним подіям  

в історії українського державотворення 

Державний навчальний заклад 
«Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 
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Стоять, присягають тобі на шаблях 
І жити, і вмерти з тобою,  
І прапори рідні в кривавих боях  
Ніколи не вкрити ганьбою! 
О. Олесь 

 

 
 

Мета проекту. Удосконалення системи національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді Київського професійного коледжу з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою; поєднання навчально-виховного процесу 
із заходами військово-патріотичного виховання, формування свідомої 
громадянської позиції в учнівської молоді; реалізація положень Указу 
Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

Завдання проекту. Виховання свідомих патріотів на історичних 
прикладах героїзму попередніх поколінь українців. Формування у курсантів та 
учнів активної громадянської, державницької позиції та почуття власної 
гідності. Збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського 
народу.  

Висвітлення питань: 
- виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції 

та законів України, стимулювання активної соціальної позиції і 
відповідальності за доручену справу;  

- покращення обізнаності молоді у питаннях історії українського 
державотворення шляхом залучення їх до заходів, присвячених вшануванню 
історичних постатей, пам’ятних дат та подій; 

- формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутрішньо-
політичного становища, вміння самостійно адекватно оцінювати події, що 
відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;  

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, 
покращення рівня фізичної підготовки та витривалості;  

- вдосконалення системи допризовної військової підготовки, підготовки 
з військово-облікових спеціальностей; здійснення заходів, спрямованих на 
підвищення престижу військової служби, підвищення мотивації щодо 
підготовки до служби у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях; 

З Україною в серці творимо майбутнє! 
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З Україною в серці творимо майбутнє! 
 військова професійна орієнтація молоді, підготовка кандидатів для 

вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за 
контрактом.  

Актуальність проекту: Події в Україні останніх років підтвердили 
нагальну необхідність реформування системи підготовки молоді до служби в 
армії. Українське військо відчуває нестачу мотивованої молоді, здатної свідомо 
стати на захист її незалежності. В умовах професіоналізації армії, 
реформування системи підготовки молодшого командного складу, важко 
недооцінити необхідність створення резерву, який можна використати як 
додаткове джерело комплектування Збройних Сил України фахівцями гостро 
необхідних спеціальностей. 

Проект впровадження нової професії «оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення» з посиленою військово-фізичною підготовкою 
довів свою актуальність в сучасних зовнішньополітичних умовах. Два роки 
тому до переліку професій з посиленою військовою та фізичною підготовкою 
додалися ще дві дефіцитних професії: 

 слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії 
«В», «С»; 

 майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів. 

На цей час в групах з посиленою військовою та фізичною підготовкою 
навчається понад 200 курсантів Відповідно до програми розвитку військової 
складової на п’ять років в навчальному закладі планується підготовка 500 
курсантів щороку. 

Випускники коледжу вже сьогодні навчаються у вищих військових 
навчальних закладах, проходять військову службу на первинних посадах у 
Збройних Силах України та в інших військових формуваннях відповідно до 
набутої професії, виконують свій конституційний обов’язок у зоні проведення 
антитерористичної операції. 

Педагогічний колектив нашого навчального закладу докладає всіх зусиль 
щодо впровадження нових підходів у військово-патріотичному вихованні у 
професійних навчальних закладах. Виховання професіонала відповідної галузі, 
істинного патріота та захисника Вітчизни – основний принцип роботи 
колективу Київського професійного коледжу з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою. 

Умови реалізації проекту:  
 участь учнівської молоді у різноманітних заходах на рівні коледжу, 

міста держави, спрямованих на військово-патріотичне виховання; 
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 залучення до реалізації проекту різноманітних структур, які є 

дотичними до військово-професійної підготовки та національно-патріотичного 
виховання молоді; 

 активність з боку педагогічного колективу щодо реалізації завдань 
проекту, впровадження власного позитивного досвіду та надання пропозицій 
щодо його вдосконалення; 

 залучення до виховного процесу представників Збройних Сил, інших 
військових формувань України, державних та громадських організацій, 
військовослужбовців запасу, військових пенсіонерів та ветеранів АТО.  

Учасники та виконавці проекту: 
- учні коледжу, особовий склад груп з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою; 
- педагогічний колектив; 
- адміністрація коледжу; 
- військові частини, вищі військові навчальні заклади; 
- державні та громадські організації, які є дотичними у справі військово-

патріотичного виховання. 
Очікувані результати:  
- сформована духовноцілісна особистість; 
- підготовлений резерв для комплектування Збройних Сил України та 

інших формувань військовослужбовцями за контрактом, які пройшли 
початкову військову підготовку; 

- розширене коло напрямків підготовки молоді до служби в армії за 
дефіцитними професіями; 

- удосконалена система військово-професійної підготовки учнівської 
молоді на сучасних етапах розвитку українського суспільства; 

- сформований фізично та морально здоровий, свідомий патріот-захисник 
Батьківщини;  

- кваліфікований робітник у сфері інформаційних технологій, 
обслуговування автомобільної техніки тощо. 

І. ВСТУП. Основні завдання та напрями військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді коледжу. 

Вірність Україні є невід’ємною ознакою національного свідомого 
громадянина. 

У ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою» військово-патріотичне виховання завжди було і 
залишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Патріот починається з 
родини, з того навчального закладу, де курсант, учень здобуває досвід 
соціальної взаємодії, гартується як особистість, вчиться бути людиною, а в 



 
274 

 

З Україною в серці творимо майбутнє! 
професійно-технічної освіті – ще й кваліфікованим конкурентоспроможним 
робітником.  

Формування патріотичних почуттів означає виховання відповідальності 
за доручену справу, роз’яснення ролі особистості у суспільно-політичних 
процесах, переконання у важливості мати активну життєву позицію, створення 
системи переконань, формування готовності до вчинення подвигу в ім’я 
процвітання своєї держави, прагнення робити життя в ній щасливим. Не менш 
важливим є створення умов для фізичного вдосконалення молоді, оволодіння 
військово-технічними знаннями, вивчення бойових традицій та героїчних 
сторінок історії народу, його Збройних Сил. 

У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїко-
патріотичне виховання, покликане формувати міцний бойовий дух, морально-
психологічну стійкість, глибоке розуміння громадського обов’язку, готовність у 
будь-який час стати на захист Батьківщини.  

Про ідеї, які повинні лежати в основі військово-патріотичного виховання, 
зазначено в ст. ІІ Закону України “Про Збройні Сили України” від 6 грудня 
1991 року: “Військово-патріотичне виховання здійснюється на національно-
історичних традиціях народу України”. 

Патріотизм ґрунтується на знанні історико-культурних традицій народу, 
героїзму його захисників, воїнів Київської Русі, українського козацтва, Січових 
стрільців, воїнів-визволителів.  

Головним аспектом у військово-патріотичному вихованні є відродження 
духовності та моралі, що базується на системі загальнолюдських цінностей і 
вбирає в себе національні, культурні, професійні риси поведінки. 

Військово-патріотичне виховання учнів – це комплекс заходів з 
формування в них позитивних особистих, професійно необхідних якостей, які 
ґрунтуються на усвідомленні своєї ролі у суспільно-політичних процесах. 

Для успішного виконання поставлених завдань важливо дотримуватись 
таких основних педагогічних вимог: 

- здійснювати військово-патріотичне виховання з урахуванням вікових, 
індивідуальних та національних особливостей учнів; 

- розглядати військово-патріотичне виховання як складову частину 
національного виховання і здійснювати у взаємозв’язку з навчально-виховним 
процесом; 

- дотримуватися принципу наступності в навчанні та використанні форм і 
методів військово-патріотичного виховання; 

- вміло поєднувати військово-патріотичне виховання з національним, 
моральним, трудовим і фізичним вихованням; 

- сприяти розвитку військово-патріотичної роботи юнацьких суспільних 
організацій. 
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Військово-патріотичне виховання в коледжі організується відповідно до 
Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», Указу 
Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про 
підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей» та інших 
нормативно-правових актів. 

Під час проведення військово-патріотичного виховання важливо:  
визначити мотивацію курсантів та учнів до позаурочної роботи з цього 

напрямку;  
сприяти покращенню фізичного стану молоді через збільшення рухової 

активності у процесі проведення військово-спортивних ігор, туристських 
походів місцями бойової слави українського народу, занять з національної 
боротьби «хортинг»;  

уміло застосовувати засоби військово-патріотичного виховання в процесі 
пропагування здорового способу життя;  

формувати у курсантів та учнів прагнення регулярно займатися в 
оборонно-спортивних гуртках, секціях з національного єдиноборства «хортинг» 
та інших військово-патріотичних об’єднаннях за місцем проживання;  

збільшувати кількість залучених до військово-патріотичного виховання у 
процесі позаурочної роботи. 

Військово-патріотичне виховання – цілеспрямований, організований 
процес, зміст якого визначається: 

 вивченням героїчної історії українського народу, його духовної 
спадщини, культури, національних традицій, символів, звичаїв, вірувань та 
побуту українців; 

 вивченням правових основ державної незалежності та суверенітету, 
ролі і місця Збройних Сил України;  

 усвідомлення значення військової служби та військового обов’язку; 
 вивченням історії формування і розбудови Збройних Сил України, 

історичних та духовних джерел українського війська; 
 пропагандою життя і діяльності видатних державних, військових 

діячів та діячів культури і мистецтва; 
 розвитком військово-шефської роботи, надання допомоги 

ветеранам війни. 
Основними завданнями військово-патріотичного виховання є: 

 виховання у курсантів та учнів свідомого ставлення до виконання 
свого громадянського обов’язку; 

 формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів 
до захисту незалежності та територіальної цілісності України; 
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 виховання високих морально-психологічних якостей; 
 формування у курсантів мотивації до оволодіння військовими 

знаннями, прагнення до покращення рівня фізичної підготовки та 
витривалості; 

 розвиток загальнолюдських цінностей, національної гордості, 
культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей 
громадянина-патріота; 

 удосконалення організації, форм і методів військово-патріотичного 
виховання допризовної молоді. 

Військово-патріотичне виховання має здійснюватися за такими 
напрямами:  

- державний – базується на створенні державою єдиної системи 
військово-патріотичного виховання;  

- соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні; 
орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та 
інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв 
і традицій українського народу;  

- військовий – передбачає вивчення військової історії України, 
переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння 
Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, 
підвищення фізичної загартованості з метою підготовки до захисту Вітчизни;  

- психолого-педагогічний – ґрунтується на вивченні психологічних 
особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки до військової служби, 
проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду 
військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї 
діяльності;  

- правовий – передбачає формування глибоких правових знань, 
прищеплення високої правової культури.  

Важливим резервом для здійснення військово-патріотичного виховання є 
міжпредметні зв’язки в процесі навчання, коли закладається фундамент 
глибоких знань курсантів та учнів, формується їх світогляд, національна 
свідомість. 

Вміле використання навчальних предметів із метою військово-
патріотичного виховання є одним із основних засобів підготовки молоді до 
служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

Вагомим чинником є посилення значення предметів гуманітарного циклу 
в морально-психологічній підготовці майбутніх захисників Батьківщини. 

На уроках Історії України, Історії українського війська, Основ військової 
етики, етикету і психології курсанти засвоюють знання законів, вивчають 
основні тенденції суспільного розвитку, розбудови українського війська. 
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На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах 

позитивних героїв художніх творів. 
Не менш важливим для підготовки майбутнього військового є значення 

уроків природного-математичного циклу. На уроках математики, фізики, хімії, 
біології курсанти засвоюють основи знань, без яких неможливо оволодіти 
сучасною технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. 

Велику роль у фізичній підготовці юнаків та дівчат до військової служби 
відіграють уроки фізкультури. 

Під час занять із предметів військового спрямування молодь знайомиться 
зі специфікою військової праці. Польові заняття проводяться з метою 
практичного відпрацювання вправ та нормативів бойової підготовки. Під час їх 
проведення курсанти отримують безцінний досвід, здобувають необхідні у 
військовій службі навички. 

Військово-патріотичне виховання отримало подальший розвиток у 
різноманітних формах позаурочних заходів, вибір яких здійснюється з 
урахуванням інтересів курсантів, наявності необхідних навчальних посібників, 
стану матеріальної бази. 

З різноманітних форм позаурочної військово-патріотичної роботи 
найбільш ефективними є: проведення лекцій, уроків мужності, тематичних 
вечорів, творчих зустрічей, конкурсів, військово-спортивних ігор, місячників 
військово-патріотичного виховання, походів; відвідування виставок, музеїв, 
проведення змагань з військово-прикладних видів спорту; козацькі ігри. 

В організації гурткової та інших позаурочних форм військово-
патріотичного виховання необхідно використовувати навчальні програми і 
навчально-методичні видання, схвалені Міністерством освіти і науки України. 
Забезпечити виконання нормативних документів МОН України щодо 
збереження здоров’я під час проведення уроків Захисту Вітчизни та 
позаурочних заходів військово-патріотичного виховання. 

ІІ. Здійснення підготовки кваліфікованих робітників у групах з 
посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Аби зростити патріота України, треба займатися його вихованням від 
народження. У вихованні та навчанні курсантів коледжу здійснюється 
постійний пошук шляхів реалізації проекту підготовки професійних кадрів для 
українського війська. При цьому використовуються різноманітні форми та 
методи проведення навчальних та позаурочних занять, факультативні та 
гурткові заняття загальноосвітнього, військово-прикладного та професійного 
змісту, спортивні змагання, екскурсії до військових частин, полігонів, 
навчальних центрів Збройних Сил України, військових навчальних закладів, 
історичних музеїв та підприємств оборонної галузі.  
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Курсантам прищеплюються такі обов’язкові поняття як військова 

дисципліна, вірність військовій присязі, військовому обов’язку, віддане 
служіння Батьківщині, повага до державних символів та історії нашої країни.  

Підготовку курсантів здійснюють офіцери запасу, фахівці військової 
галузі, військовослужбовці запасу, які набули бойового досвіду в районі 
проведення антитерористичної операції. 

 
 

Курсанти приймають активну участь у відновленні історичних об’єктів 
захисних укріплень м. Києва часів Другої світової війни. 7 листопада 2013 року, 
до річниці визволення Києва від нацистських загарбників відбулось урочисте 
відкриття відновленого завдяки курсантам ДОТу №152, тепер вже музейного 
комплексу у селі Круглик на Київщині. Експозиція музею постійно 
поповнюється новими експонатами періоду Другої світової війни, завдяки 
участі курсантів і педагогічного колективу закладу.  

Для підготовки фізично витривалих та морально здорових майбутніх 
військових безперечно необхідна власна військово-спортивна база для 
проведення навчально-польових зборів.  

У селі Велика Бугаївка (Васильківський район Київської області) за 
ініціативи директора коледжу Петровича В.С. було збудовано “Будинок 
вчителя”, який і виконуватиме роль такої бази. Навколишня територія дозволяє 
облаштовувати польовий табір, проводити навчально-польові збори, марш-
кидки, тактичні навчання, військово-спортивні ігри. Ця територія є не лише 
дуже мальовничою, а й розташована у екологічно сприятливій місцевості, що 
створює умови для відпочинку та оздоровлення молоді і педагогічного 
колективу. 

Фото 1. ДОТ №152 Покладання квітів  
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У 2014 та 2015 роках вперше за довгі роки функціонування професійно-

технічних навчальних закладів було проведено триденні та п’ятиденні 
навчально-польові збори з облаштуванням польового табору. 

Черговим досягненням у практичній реалізації проекту стало розширення 
переліку професій з посиленою військовою та фізичною підготовкою. На цей 
час це: “оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”, “майстер 
з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних 
засобів”, “слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів 
(категорії “В” і “С”)”. Ми пишаємось тим, що нами здійснюється реальна 
допомога структурам сектору безпеки і оборони у вирішенні питань їх якісного 
укомплектування та професіоналізації.  

ІІI. Досягнення у конкурсах, змаганнях патріотичного спрямування 
регіонального та державного рівня. 

Дух боротьби, який має бути здоровим, виховується в кожному учневі та 
курсантові ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою». Прагнення до боротьби та перемоги притаманне 
курсантам коледжу. Доказом цього є участь практично в усіх конкурсах та 
змаганнях на рівні міста, України та власного навчального закладу.  

Отож, про досягнення ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою» у напрямку військово-патріотичного 
виховання, військово-професійної підготовки.  

Серед безлічі різноманітних конкурсів, у яких учнівська молодь ДНЗ 
«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» бере участь, найцікавішими, спрямованими саме на військово-
професійну підготовку є конкурси зі знання військової історії та історії 
Збройних Сил. 

У 2013 році Центральний друкований орган Міністерства оборони України 
«Народна армія», на підставі Договору про співпрацю з Інститутом 
інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, напередодні Дня Збройних Сил України започаткував 
Всеукраїнську вікторину знавців військової історії «Історія країни – літопис 
Батьківщини». Цей захід був спрямований на підняття престижу військової 
служби серед майбутніх захисників Вітчизни, вивчення ними історичного 
минулого України та виховання почуття гордості за Батьківщину та її Збройні 
Сили. Курсант коледжу Ситнік Юрій зайняв у цій вікторині почесне друге 
місце. 

Не менш цікавим, але вже з більш творчим нахилом, був конкурс «Маю 
честь», у якому курсанти ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою» брали активну участь. Конкурсанти мали 
продемонструвати творчі здібності: розповісти про свого близького родича, 
який мав заслуги перед Батьківщиною, воював на фронтах другої світової 
війни, виконати пісню військово-патріотичної тематики. 
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Нажаль, такі конкурси більш не проводяться. У двох останніх (2013 та 2014 

року) курсанти коледжу Дяків Данило та Музиченко Руслан вибороли 
переможні перші місця.  

Стабільно відмінні результати курсанти демонструють у змаганнях з 
вогневої підготовки «Влучний стрілець», «Снайпер столиці» серед команд 
ПТНЗ м. Києва та серед команд Шевченківського району м. Києва. Ці змагання 
відбуваються на рівні міста і для коледжу мають важливе значення, тому що 
найчастіше в цих конкурсах переможцями стають саме представники 
навчального закладу. 

Команда коледжу у період з 2013 по 2016 рік щороку перемагає у 
Спартакіаді допризовної молоді професійно-технічних навчальних закладів м. 
Києва. Саме тому з наших курсантів створюється збірна команда професійно-
технічних навчальних закладів міста Києва для участі у військово-спортивних 
змаганнях з вогневої підготовки «Снайпер столиці» серед збірних районних 
команд столиці.  

Програмою змагання передбачається теоретичний етап та демонстрація 
учасниками навичок у розбиранні-збиранні макету автомата Калашникова, 
спорядженні набоями магазину до нього, стрільбі з пневматичної та 
малокаліберної зброї. 

Курсанти з ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 
та фізичною підготовкою» у загальнокомандному заліку зайняли друге місце. 
Такий результат дає поштовх до покращення результатів в майбутньому, а 
заразом доводить небайдужість курсантів, їх активність, бажання не лише 
відстояти честь навчального закладу, але й бути достойними захисниками 
України. 

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою постійно співпрацює з Київською міською організацією 
Товариства сприяння обороні України, Департаментом освіти та науки, молоді 
та спорту Київської міської державної адміністрації, Київським міським 
військовим комісаріатом та Всеукраїнською громадською організацією 
«Громадський рух «За майбутнє». За підтримки останньої, представники 
коледжу стали учасниками «шкіл виживання», які проводились на базі 95-ї 
окремої аеромобільної бригади у м. Житомир та військово-патріотичних зборів 
у Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою. 

Підтримуються дружні зв’язки з громадською організацією “Коло Медіа”, 
яка допомагає влаштовувати товариські змагання з вихованцями Військового 
ліцею ім. Івана Богуна на території дитячого табору “Труханівська січ”. 

У військово-патріотичному та громадянському вихованні молоді чимала 
роль відводиться спорту, який загартовує, зміцнює особистість і фізично, і 
духовно.  

Традиційно в коледжі щоосені проводиться День здоров’я. Метою заходу є 
загартування та зміцнення духу, посилення почуття дружби, зміцнення 
вольових якостей та вміння підставити товаришеві плече. Учасниками цього 
заходу є представники всіх навчальних груп коледжу. Команди творчо 
підходять до підготовки презентації команди; розробляють назву, девіз, форму, 
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прапор команди. Особливий акцент робиться, звичайно ж, на проведенні 
естафет серед учнівської громади,  змагань різного виду з відповідним 
нагородженням переможців після підбиття підсумків.  

Але жага до спорту в курсантів та учнів закладу не припиняється після 
цього масштабного дійства, а зростає ще з більшим ентузіазмом. Тому й діють в 
коледжі різноманітні спортивні секції, учасники яких беруть активну участь у 
спортивних змаганнях з різних видів спорту. Юні спортсмени займають призові 
місця, виборюючи перемогу для навчального закладу, впроваджуючи здоровий 
спосіб життя та демонструючи силу нації, її вольовий характер, потяг до 
боротьби і до перемоги.  

У 2016 році представники коледжу вибороли загальне перше місце у ІІ 
Спартакіаді з прикладних видів спорту «Захисник Вітчизни» серед команд 
вищих навчальних закладів, які розташовані на території Шевченківського 
району міста Києва. В програмі змагань були такі види: кульова стрільба, 
волейбол, міні-футбол, теніс настільний, шахи, шашки, плавання, крос, 
військово-прикладне багатоборство, велоперегони. 

З 2015 року курсанти коледжу беруть участь у Київських міських 
змаганнях Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді з військово-
прикладного семиборства серед збірних команд загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів м. Києва. А у 2016 році наша команда вперше вийшла на 
рівень участі у Всеукраїнських змаганнях з військово-прикладного семиборства 
серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Для удосконалення програми підготовки команди з семиборства коледж 
цього року заключив договір з бригадою охорони Генерального штабу 
Збройних Сил України та СТЦ «Відродження», де є можливість проводити 
тренування з виконання нормативів із стрільби з автомата Калашнікова, 
малокаліберної гвинтівки, метання гранати та подолання смуги перешкод. 

Важко недооцінити важливість багаторічної співпраці коледжу з 
Київським окремим полком зв’язку. Ця військова частина є нашим ключовим 
партнером у справі підготовки молоді до служби в армії. Саме на її базі 
організовані виробниче навчання та виробнича практика (стажування) 
курсантів груп з посиленою військовою та фізичною підготовкою. 

Окрім цього в ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою» періодично проводяться показові 
виступи зі stretworkout, у яких надзвичайну активність виявляють курсанти. 
Особливістю виступів є виконання на вуличних спортивних майданчиках 
різноманітних вправ на турніках, вправи на перекладинах, брусах, шведських 
стінках, горизонтальних східцях та інших конструкціях. Основний акцент 
робиться у таких видах спортивного мистецтва на вмінні володіти власною 
вагою, розвитку сили та витривалості.  

В коледжі поширений гирьовий спорт, учасники якого стають 
переможцями на різноманітних спортивних змаганнях з цього виду спорту. 
Часто проводяться силові змагання серед курсантів навчального закладу. 

Любов до спорту завжди характеризувалася силою, волею, здоров’ям, 
оскільки в здоровому тілі – здоровий дух. 
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З Україною в серці творимо майбутнє! 
Серед курсантів та учнів ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою» є такі, які досягають 
особливих результатів у громадському житті навчального закладу, успішні у 
навчанні та беруть активну участь у гуртковій роботі, мають успіхи у спорті. 
Тому в коледжі запроваджено вручення особливих нагород з логотипом 
навчального закладу.  

Учням та курсантам вручаються медалі трьох ступенів за відповідні 
досягнення: «Студентська честь», «Відмінник навчання ДНЗ «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»», 
«Військово-спортивні досягнення ДНЗ «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою»». Вручення цих відзнак 
кращим з кращих дає стимул іншим прагнути до знань, породжує дух здорової 
конкуренції та бажання вчитися краще, бути досконалішими. 

ІV. Участь курсантів у волонтерських акціях.  
Військово-патріотичне виховання молоді завжди лишається 

актуальним, незважаючи на будь-які обставини. Необхідність у прищепленні 
молоді принципів моралі, небайдужості, розуміння важливості діяльності в ім’я 
Батьківщини та народу зумовлює потребу в постійній активності не лише 
самого курсанта або учня, але й членів педагогічного колективу як прикладу 
для наслідування. Вона включає в себе найрізноманітніший спектр видів 
роботи, які можуть бути спрямовані на військово-патріотичне виховання. 

Особливої актуальності набуває військово-патріотичне виховання молоді 
в умовах гібридної війни, збройного протистояння на Сході України.  

Кризою влади в Україні 2013-2014 року скористалась Російська 
Федерація, що призвело до анексії Криму та до розгортання бойових дій на 
Донбасі. Виникла потреба активної волонтерської допомоги бійцям Збройних 
Сил, добровольчих батальйонів Національної гвардії України.  
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Фото 2. Виготовлення маскувальної сітки 

З Україною в серці творимо майбутнє! 

 

На цю потребу відгукнулися педагоги та учні нашого коледжу. Новий 
навчальний рік розпочався тим, що небайдужі члени колективу коледжу під 
керівництвом майстра виробничого навчання Іванової Валентини Саідівни, за 
рахунок зібраних коштів долучились до виготовлення маскувальних сіток та 
збирання теплих речей, харчів для тих, хто воює за Україну на Сході і очікує 
теплих вістей з тилу. Тим, хто знаходиться у шпиталях і теж потребує 
фінансової допомоги та моральної підтримки, теплої вісточки від вдячних 
співвітчизників.  

Вся ця допомога була передана бійцям 95-ої Житомирської аеромобільної 
бригади, де служать й випускники коледжу, власноруч директором коледжу 
Василем Сергійовичем Петровичем. Сталося це символічно у знаковий для 
України день – 29 жовтня 2016р. - день відзначення 72-ї річниці визволення 
України від німецьких окупантів. 

З нагоди Дня захисника України солдати в зоні АТО отримали солодкі 
подарунки, а у новорічні свята – привітання у вигляді подарункових 
сніговичків, виготовлених учнями. До них прикріпили листівки зі словами 
підтримки. 

Разом з усім були відправлені й учнівські листи задля моральної 
підтримки воїнів-захисників.  

Зазначимо, що неодноразово в коледжі проводилась акція «Напиши листа 
солдатові», мета якої пробудити в самих учнях почуття патріотизму й 
розуміння усієї важливості захисту України, труднощів, з якими зіткнулися 
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Фото 3. Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні 

З Україною в серці творимо майбутнє! 
наші солдати. З бажанням, щоб якомога більша кількість воїнів отримала свого 
листа, який буде своєрідним оберегом від кулі, або стане моральною 
підтримкою для тих, хто знаходиться у шпиталі.  

Учні та курсанти активно долучилися до такої відповідальної справи. І 
єдине, про що благають в усіх листах, щоб солдати поверталися з війни живими 
й здоровими. Листи обов’язково доставляються за призначенням. 

З особливим розумінням ситуації, у якій зараз знаходяться наші воїни, 
ставляться до написання листів курсанти, які вже зараз усвідомлюють, 
наскільки важливу й почесну місію виконують бійці у гарячих точках та своє 
майбутнє як захисників Вітчизни. 

Ось декілька уривків з їх листів: «Нам хочеться, щоб цей лист приніс вам 
хоч трішечки тепла. Ми пишаємося вами, наші дорогі захисники…», «Бажаю 
вам усім повернутися живими та здоровими – це зараз найголовніше для нас», 
«Деякі люди навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. 
Для багатьох ця війна – просто далекий відгук, що не зачіпає звичного перебігу 
подій їхнього життя. Але ми з тобою знаємо, що реально війна іде на землі 
України, вона триває і вона справжня…». 

  
 
 
У такий нелегкий час як ніколи важливо пробуджувати в учнівської 

молоді навчального закладу дух патріотизму, який має стати не лише основою, 
але й сенсом їх життя. З цією метою курсанти приймають участь в громадських 
акціях, присвячених знаковим подіям в історії українського державотворення.  

Заходи відбуваються як у Києві, так і далеко за його межами.  
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Фото 4. Вшанування пам’яті Героїв Крут на території Меморіального комплексу.  

З Україною в серці творимо майбутнє! 
 
29 січня 2017 року, курсанти Київського професійного коледжу з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою на чолі з полковником 
Андрієм Зубовим взяли участь у відзначенні чергової річниці подвигу 
студентської молоді під Крутами. Центральним заходом стало проведення 
мітингу-реквієму на території Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут» 
- символічної могили українських вояків-героїв, захисників Києва, що загинули 
у 1918 році в бою з московськими загарбниками. Вісімнадцять загинувших в 
цьому бою студентів були з почестями поховані в Києві на Аскольдовій могилі 
після звільнення столиці від московських окупантів. 

 
 
 

 
V. Участь курсантів в акціях «Потяг єднання України» 
20 квітня 2016 року представники ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою» з числа педагогічного 
колективу, курсантського та учнівського складу долучились до всеукраїнської 
акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ», який вирушив з Києва до 
Красного Лиману (Донецька область).  

В урочистостях з нагоди відправлення агітаційного потягу Єднання 
України «Труханівська Січ» взяли участь Святійший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет, заступник голови Адміністрації Президента Ростислав 
Павленко, в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, директор 
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної 
адміністрації Олена Фіданян, народні депутати, військові священики, 
представники громадських і волонтерських організацій та ЗМІ. 
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Фото 5. Освячення  «Потягу Єднання України», квітень 2016 рік 

З Україною в серці творимо майбутнє! 

 

Предстоятель Київського Патріархату освятив поїзд і благословив його 
пасажирів. Серед пасажирів потягу Єднання були українські митці, журналісти, 
волонтери, військові і громадські діячі, які на станціях проводили лекції, 
майстер-класи, мистецькі і культурні заходи. Для мешканців східних регіонів та 
українських бійців поїзд віз численні подарунки, зокрема підготовлені 
школярами, майстер-класи і кінопокази з історичними лекціями, концерти та 
семінари. 

Напередодні новорічних свят адміністрація, педагоги, учні та курсанти 
коледжу разом з волонтерами вдруге щиросердно долучилися до реалізації 
доброчинної акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ», яка 
проводилась задля сприяння консолідації суспільства, піднесення 
патріотичного духу громадян, розвитку волонтерського руху.  

12 грудня 2016 року на залізничному вокзалі у Києві відбулася урочиста 
церемонія відправлення четвертого потягу Єднання України «Труханівська 
Січ» із символічною назвою «Різдвяний Потяг Святого Миколая». Разом з 
представниками коледжу потяг провів та благословив на щасливу подорож 
перший заступник голови синодального управління військового духовенства 
протоієрей Мельник Тарас. Цього разу потяг відправився за маршрутом: Київ – 
Чигирин – Дніпро – Запоріжжя – Волноваха – Маріуполь – Бердянськ – 
Генічеськ – Херсон – Миколаїв – Одеса – Київ. У ньому відбули з місією і 
курсанти коледжу на чолі з завідуючим відділення військово-фізичної 
підготовки підполковником Зубовим А.В. 

Не стояли осторонь проведення цієї акції й інші столичні професійно-
технічні навчальні заклади: Київське вище професійне училище залізничного 
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Фото 6. Участь курсантів в акції «Потяг Єднання України» 

З Україною в серці творимо майбутнє! 
транспорту, Київське вище професійне училище деревообробки, Вище 
професійне училище №33 м. Києва, Київське вище професійне училище 
технологій та дизайну одягу, Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. 
Києва.  

Ідея акції знайшла прихильників і серед освітян інших регіонів. 
Подарунки дітям передали заклади професійної освіти Дніпропетровщини та 
Запорізької області. Зокрема, ДНЗ «Михайлівське ВПУ» приготувало смачні 
хлібобулочні та борошняні вироби.  

 
 

Особливі подарунки вихованці «Київського професійного коледжу з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою» передали учням 
Волноваського професійно-технічного училища: це 240 адресних привітань, 
солодощі та цікаві дарунки для дітей-сиріт, які були виготовлені курсантами, 
учнями і педагогами коледжу власноруч.  

У місцях зупинки потягу учасники акції зустрічалися з молоддю регіонів, 
брали участь в культурно-виховних заходах, знайомилися з місцевими 
пам’ятками історії та брали участь у заходах щодо вшанування пам’яті 
патріотів, які загинули за незалежність України. Особливістю акції «Потяг 
Єднання України «Труханівська Січ» стало об’єднання молоді з різних куточків 
України, які мали можливість разом поспілкуватися та проаналізувати ситуацію 
щодо патріотичних настроїв у регіонах та зоні військового конфлікту.  

Надзвичайно важливою подією стали зустрічі з військовослужбовцями, 
які виконують свої обов’язки в зоні проведення АТО. А студенти із Луцька 
побували на місці загибелі своїх земляків у 2014 році під Волновахою.  

Наступний п’ятий «Потяг Єднання» планується відправити в середині 
березня в подорож на Північ у Житомир, Полтаву, Чернігів, Харків, Суми. 
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З Україною в серці творимо майбутнє! 
У буремні часи спроби агресора штучно розколоти Україну, ця акція, 

спрямована на відновлення тісних зв’язків між частинами єдиної держави, 
закликає до миру та головне – до припинення бойових дій, ворожнечі, 
усвідомлення наслідків того, що відбувається. З особливим запалом звучали 
заклики до миру з вуст активних учасників заходу, черговий раз доводячи 
позицію антивійни, бажання миру, свободи, незалежності. Таким чином, 
курсанти виявили власні патріотичні почуття та любов до Батьківщини. 

V. Інші види діяльності, спрямовані на патріотичне виховання 
молоді та розвиток почуття любові до Батьківщини 

Наступний проект, у якому прийняли участь наші курсанти – це 
Всеукраїнський конкурс фото- та відеоробіт «Україна та НАТО: сучасний 
погляд української молоді».  

В обстановці військової інтервенції, політичного та економічного тиску з 
боку Російської Федерації, тимчасової окупації Криму та «гібридної» війни 
проти України на Донбасі, інтенсивний політичний контакт між Україною та 
Альянсом став передумовою для отримання матеріально-технічної підтримки 
для посилення її обороноздатності та спроможності захистити себе. 

Ця допомога надавалася для задоволення термінових потреб Україні, а 
також у стратегічному плані. Але не всі громадяни нашої країни розуміють 
необхідність цього співробітництва, тому курсантами нашого закладу була 
здійснена акція по роз’ясненню необхідності співробітництва Україна-НАТО 
серед жителів Києва та створено фільм. 

Під час роботи над зазначеним проектом курсанти тісно взаємодіяли з 
профільними фахівцями Міністерства оборони України (Департамент воєнної 
політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва) та 
Генерального штабу Збройних Сил України (Головне управління військового 
співробітництва та миротворчих операцій), які надавали дієву допомогу у зборі 
матеріалів. Робота над цим проектом також надала можливість курсантам 
покращити рівень знання англійської мови під час перекладу матеріалів та 
ознайомитися з військової термінологією, що використовується у структурах 
НАТО.  
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Фото 7. «Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді». Інтерв’ю з 
Героєм України генерал-майором Ігорем Гордійчуком, начальником 
Військового ліцею імені І.Богуна.  

З Україною в серці творимо майбутнє! 

 
 

Курсанти коледжу вивчали громадську думку стосовно питання набуття 
Україною членства в цій організації. Вивчали історію створення НАТО. 
Спілкувались з офіцерами, які проходили навчання за програмами 
міжнародного співробітництва. Особисто спілкувались з начальником 
Військового ліцею імені І.Богуна Героєм України генерал-майором Ігорем 
Гордійчуком. 

Проведена робота сприятиме формуванню об’єктивної громадської думки 
та позиції української молоді стосовно НАТО; приверненню уваги молоді до 
проблем національної безпеки, соціального партнерства, культурної співпраці 
та військового співробітництва із цією організацією. 

Колектив коледжу створює умови для всебічного розвитку особистості, 
виховання свідомих патріотів навчального закладу і держави в цілому, 
прищеплюючи любов до українського слова, історичного минулого, до звичаїв 
та традицій рідного краю, історії та традицій навчального закладу. 

Історичне минуле України досить цікаве, тому й курсанти й учні коледжу 
постійно долучаються до заходів, пов’язаних з ушануванням пам’яті 
історичних постатей та визначними датами історії українського 
державотворення, відвідують історичні музеї, беруть участь у лекторіях. 
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Фото 8. «Мистецький спецназ» в  госпіталі м. Ірпінь. 

З Україною в серці творимо майбутнє! 

 
 

Цікавим проектом стало створення «Мистецького спецназу», якій 
організовує постійні поїздки до шпиталів. Базовою ланкою цієї творчої команди 
є вокальний ансамбль коледжу «Перлинки» та музичний колектив від 
військової кафедри, (художній керівник Бабенко Лариса Юріївна). Головне 
завдання «спецназу» - дарувати радість у місцях, де її не вистачає, де її 
потребують.  

Виховання патріотичного духу, підтримується на усіх рівнях розвитку 
учнівської молоді. Традиційно в священні дні вшанування учасників Другої 
світової війни до навчального закладу приходять ветерани. Зустрічі зі свідками 
минулих подій дуже зближують, формують в особистості важливі риси 
національно свідомого захисника Вітчизни, який здатен на подвиг. Учні мають 
змогу навчатися у ветеранів мужності й відвазі.  

Ефективним механізмом налагодження системної взаємодії навчального 
закладу з органами державної влади та місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання 
стала Естафета Єдності. За участю Київської державної адміністрації, бійців-
учасників АТО та ветеранів бойових дій відбулася передача прапора, який був 



 
291 

 

Фото 9. Освячення «Алеї Героїв». 

З Україною в серці творимо майбутнє! 
на передовій. В такій спосіб бійці АТО вирішили віддячити учням та курсантам 
коледжу за віру в них та постійну підтримку. Цей прапор символізує 
своєрідний зворотній зв’язок між теперішніми та майбутніми захисниками 
Батьківщини і вручення його нашому коледжу є для нас великою честю. 

З метою висвітлення героїчних вчинків, поширення інформації про 
військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, які сьогодні 
захищають Україну, вшановуючи пам’ять тих, хто загинув у бойових діях на 
Сході України в коледжі створено «Алею Героїв».  

 
 

Місію освячення «Алеї Героїв» взяв на себе настоятель Свято-
Миколаївського храму на Татарці, перший заступник голови синодального 
управління військового духовенства, протоієрей Тарас Мельник.  

За його сприяння у групах з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою протягом навчального року проходять уроки християнської етики. 
Адже віра в наш час є необхідним духовним явищем, яке захищає душу від 
злих помислів, неправомірних вчинків. На цих уроках священики Української 
православної церкви вчать юнаків та дівчат дотримуватись Божих заповідей, 
людяності, любові до ближнього. Розповідають майбутнім воїнам, як слід 
вчиняти за законами християнської етики, як правильно поводитися, не 
втрачаючи віри та надії в складних життєвих ситуаціях.  

VI. Прагнення в майбутнє. 
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З Україною в серці творимо майбутнє! 

Зрозуміло, що ми знаходимося лише на початку тернистого, але дуже 
потрібного для країни шляху відродження національно-патріотичного 
виховання молоді та бойового потенціалу національного війська. 

Процеси трансформації та реформування суспільних відносин торкнулись 
усіх сфер соціального буття й не оминули патріотичне виховання молоді та 
розвиток почуття любові до Батьківщини, мотивували пошук й дослідження 
нових підходів до організації і проведення військово-патріотичного виховання 
у процесі позаурочної роботи. Це пов’язане з тим, що патріотичне виховання 
молоді та розвиток  почуття любові до Батьківщини безпосередньо пов’язана з 
освітою, обороноздатністю держави, культурним та духовним розвитком 
суспільства. Віддзеркалюючи соціальний, економічний, оборонний, культурний 
і духовний потенціал української держави, військово-патріотичне виховання 
особистості виступає як особлива, історично обумовлена форма соціальної 
практики, яка містить ідеологічні, навчально-методичні, програмно-нормативні, 
теологічні та організаційно-педагогічні складові, покликані задовольнити 
потребу суспільства у військово-патріотичному вихованні підростаючого 
покоління на національних традиціях українського народу. 

Отож, насамкінець слід сказати, що патріотизм в основі має моральну 
позицію, оскільки вимагає певних норм поведінки у ставленні один до одного і 
й у першу чергу – до Батьківщини, як місця, де людина народжується і живе, 
користуючись її благами. Тому мусить бути відданою їй, вміти любити, віддано 
працювати на благо Вітчизни, робити все можливе власними діями для її 
процвітання та бути готовою до її захисту.  

Бути патріотом – це значить бажати всіма силами своєї душі створення 
людського, державного і політичного співжиття людей, що житимуть на 
українській землі. Бути патріотом – це значить шукати задоволення не в тім, 
«щоб бути українцем», а в тім, щоб було честю носити ім’я українця. Бути 
патріотом – це значить перш за все вимагати гарних і добрих вчинків від себе, 
як від українця. Врешті, бути патріотом, це перш за все виховувати в собі 
громадські, політичні, державотворчі чесноти: віру в Бога й послух його 
законам, тобто духовні якості; далі проявляти вірність, твердість, дисципліну, 
загалом кажучи, лицарські якості. Тому військово-патріотичне та громадянське 
виховання, яке активно впроваджується в життя коледжу, має бути націлене на 
правильне розуміння патріотизму без викривлень і двозначності. 
 


